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„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az 

otthon. Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát ag-

gódás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bizakodó hite 

emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy 

hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa 

velük. Hanem azért, mert szépségre és jövendőre gondolt, 

békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, 

egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül 

akarta elmondani mindazt, ami az otthonban kapcsolatban 

felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”

Wass Albert
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  TISZTELT KISROZVÁGYI LAKOSOK!

  TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK!
„Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt”.
   (Vörösmarty Mihály: Szózat)

Egy település rengeteg szépséget, építészeti stílust és nem utolsó sorban a korok szellemét is magában hordozza. Nehéz megfogalmazni és mondatokba „zárni” és átadni 
mindazt, ami Községünk arculatát különlegessé teszi. 
Hosszú évszázadok alakították a tájat, környezetünket, ami most körülvesz bennünket. A nagy gondolatokat tettek követték, amelyben megingathatatlan hit is beleszőtte 
hálóját, ahogy családok telepedtek le településünkön, és szilárd alapokra építették házaikat. 

Az itt élők mélyről fakadó hagyománytisztelete, és az ebből fakadó vágyuk a fejlődésre formálta és formálja napjainkban Községünket. 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtásának segítésére és szakmai támogatására lett a Településképi Arculati Kézikönyv megalapozva.
A Kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet segít abban, hogy a településen élő emberek, jobban vigyázzanak a helyi értékekre és megismerjék az ősatyák életét. Ez a 
hely, biztos pont mindenki számára. Otthon, ahol jó élni, dolgozni, tanulni, pihenni ahová mindig jó haza térni. Környezetünk általunk, velünk együtt él, formálódik, fejlődik. Ezért 
fektetünk nagy hangsúlyt az épített és természeti értékek megőrzésével összhangban álló tudatos és ütemezett fejlesztés. 

A képekkel gazdagított kézikönyv a település bemutatásával, értékeink megismertetésével segítséget nyújt olvasóinak új otthonuk megteremtéséhez, sajátos környezetük 
kialakításához. Széles skálában mutat példákat a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez. Segítséget nyújt egy olyan megjelenés kialakításához, mely illeszkedik a 
környezethez, és egységet biztosít az összhangban. Az eltérő stílusú településrészek közötti építészeti egyensúlyt hivatott megteremteni.

Ám, mindezeken felül, legfontosabb feladata az iránymutatás. Iránymutatás a közös otthon, a közös innovatív jövő kialakításához, melyet a közösségért építünk.
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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfa-
gyott zeneként emlegetni. És 
valóban nagyon sok hasonlósá-
got találhatunk egy zenemű és 
az építészet között. Az építé-
szet sokszínűségét adja a vál-
tozatos utcák, terek, épületek 
sokasága, mint egy zenekar-
ban a sokféle hangszer: vonó-
sok, fúvósok, ütős hangszerek. 
Ugyanakkor, ha ezek egymásra 
tekintet nélkül zenélnek, lehet 
külön-külön még szép dallam 
is, amit játszanak, az összkép 
hamis. Ugyanígy a házak is le-
hetnek eltérőek egymástól, 
más rendeltetésűek, de ha nin-
csenek tekintettel egymásra, 
zavaros, élhetetlen környezetet 
alakítanak ki.

A kézikönyv segítség kíván len-
ni: a település bemutatásával, 
az értékek megismertetésével 
és az útmutató résszel tárja fel 
az épített környezet szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építé-
szeti értékek tárházába, hogy 
olyan házat tudjon építeni, ami 
valódi büszkeséggel töltheti el, 
és a település képéhez illeszke-
dik, azt ízléssel viszi tovább.
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A kézikönyv nem egy 
merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos 
hozzászólást és
változtatást lehetővé 
tevő kezdeményezés 
kíván lenni, ahogy a te-
lepülés története sem 
befejezett, hanem folya-
matosan
továbbíródik. Ezért, ha 
újabb szép ház szüle-
tik, az bekerülhet, sőt 
be is kell, hogy kerüljön 
a könyvbe, hogy ezál-
tal büszke lehessen rá 
építtetője, tervezője, ki-
vitelezője és a település 
egyaránt.

Egy ház elválaszthatat-
lan kapcsolatban van 
környezetével, szom-
szédjaival, településével. 
Valódi gyümölcse pedig 
csak annak a kapcsolat-
nak van, ahol a felek egy-
mást megismerik, sze-
retik és békében élnek 
egymással. Igaz ez az 
emberi kapcsolatoktól a 
zenén át egészen épített 
környezetünkig.

Bevezetés | 5

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek 
megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illesz-
kedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése.



KISROZVÁGY BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Cigándi Járásban a Bodrogköz kistáj keleti részén a megyeszékhelytől, Miskolctól 90 km-re, északkeletre, a járás székhelytől, Cigándtól 14 
km-re, északra található Kisrozvágy. A község sík terepen fekszik. Megközelítése a 381-es, majd a 3807-es útra kanyarodva érhető el a település.

A honfoglalás óta lakott. Az egyik leggazdagabb honfoglalás kori lelőhely.

A 13. század elején nevét Rozvad alakban írták, és a zempléni vár tartozéka volt. A tatárjárás alatt elpusztult falut 1258-ban IV. Béla király Péter fiainak, Angének, Ingernek és 
Ambrusnak adományozta, akik azt újranépesítették. 1331-ben Rozvádi Péter egri prépost is részbirtokos volt itt, aki itteni részbirtokát az egri káptalannak adományozta. 1417-
ben Pazdichy Mátyásé, 1422-ben Lasztóczi Mihály és Rozvágyi Antal, 1488-ban pedig Damoska Balázs birtoka volt. A 16-17. században több birtokosa is volt: többek között a 
Serédy, a Bejczy, a Sztropkói, a Herczegh, a Sennyey, a Perényi és a Kállay családok birtokolták. A 18. században is több birtokosé volt: a Perényi, a Klobusitzky, az Orosz, a Pilisy, 
a Sztankay, a Revizky, a Szirmay, az Eötvös, a Budaházy, a Ramocsaházy stb. családoké. A 20. század elején Miklós Béla birtoka, akinek itt nagyobb, régi kúriája is volt.
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Az alábbiakban a település azon épülete-
iről mutatunk összefoglalót, melyek sajá-
tos értéküknél fogva identitását erősítik 
községünknek. A település egyes részeire 
vonatkozó építészeti előírások szem előtt 
tartásával elérhető, hogy az új építésű 
házak ne idegenként, hanem ismerősként 
jelenjenek meg a többi ház között, melyek 
majd teljes mértékben elősegítik a telepü-
lés karakterének megőrzését, és tovább 
formálják, mint ahogy ezt a nem rég kivi-
telezett új épületek is teszik.

Településkarakter:
jelene és jövőbeni alakítása:

A belső településkép szerves fejlődését 
torzították az 1970-es és 1980-as évek 
lakásépítési programjai. A heterogén belső 
településkép azonban általában így is em-
berléptékű, barátságos ma is. A jövőben 
a településen az átépülés mellett a (lakó) 
épületek felújítása lesz a jellemző, beleért-
ve a kerítés, a belső udvar (kert) átépítését 
is.  Az építési munkákkal, a felújításokkal 
a településkép kedvező alakítását lehet 
elősegíteni. Ehhez (is) ad építészeti ajánlá-
sokat a kézikönyv az építtetőknek, a tele-
pülésképért tenni akaró lakosságnak.

Kisrozvágy bemutatása | 7



Az első katonai felmérésen (1763-1787) A harmadik  katonai felmérésen (1869-1887)
KISROZVÁGY A KATONAI FELMÉRÉSEKEN

A második katonai felmérésen (1806-1869) Az 1984-es katonai felmérésen

A természeti és társadalmi törvényszerűségek hatására alakult ki Kisrozvágy településszerkezete, a természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változásai hosz-
szabb időt ölelnek fel. A természeti tényezők: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb. közül az első kettő befolyásolja legerőteljesebben a települések szerkezetét. 
Mai jellege szerint Kisrozvágy orsós falu. A szalagtelkeken külön-külön álló épületek ritkábban soros, gyakrabban kétsoros rendben csatalakoznak egymáshoz. Parasztudvaraira 
a tagolt épületelrendezés volt a jellemző. 

8 | Kisrozvágy bemutatása



3
ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

MŰEMLÉK

Református templom

Késő barokk templom, 1790 körül épült, festett famennyezete 1799-ből. Berendezés: festett fakarzatok és padok 1814-ből valók.
A településen belül, kerítéssel övezett dombtetőn szabadon álló, kelet-nyugati tengelyű épület, keleti oldalán négyzetes alaprajzú toronnyal. Az épület nyugati vége a nyolcszög 
három oldalával zárul. A hajó nyeregtetejét és a torony tört vonalú gúlasisakját egyaránt fémlemez borítja. A bejárat a torony földszintjenek keleti oldalán nyílik, ahol egy álló 
téglalap formájú, egyenes szemöldökű, kőkeretes ajtó áll. A kőkeret UM széleit sekély bekarcolás kíséri. A karzatszinten kicsi, szegmentíves záradékú, vakolt szalagkeretes ablak 
nyílik. A karzatszintet a harangszinttől holkerből álló párkány választja el, mely az egész templomon körbefut főpárkányként. A párkány felett a tornyon széles, vakolt vízszintes 
sáv. A harangszinten oldalanként egy-egy félköríves záradékú, vakolt szalagkeretes ablak nyílik. A toronysisak alatt újabb holker fut körbe. A toronyhoz csatlakozó oromfalak 
háromszög alakúak. A templomtest sarkait függőleges vakolatsávok követik, melyek a cementes lábazat és a főpárkány alatt körbefutó vízszintes vakolt sáv között húzódnak. 
Az északi és a déli homlokzaton két-két, félköríves záradékú, vakolt szalagkeretes ablak nyílik.



Helyi védelemre javasolt emlékek

Görögkatolikus templom

A templomot a görög és római felekezet is egyaránt használják.

A csékei anyaegyház fiókegyházai közül Kisrozvágyon 1925. évben felvetődött a temp-
lomépítés igénye. 1926-ban özvegy Antalóczy Izidorné 100 ölnyi telket adományozott a 
kisrozvágyi görög katolikus templom építési céljaira. A templom felépült.

10 | Örökségünk

Petőfi Sándor utca 176. hrsz.
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Árpád-kori Régészeti Park

A Bodrogközben felépített Berzseny falu egy Árpád-kori magyar település teljes re-
konstrukciója. A berendezett jurtasátrak - nemzetségfői jurta, pásztorok jurtája, har-
cosok jurtája - és az épített házak - paticsház, boronaház, zsilipelt faluház, veremház 
- körül kemencebokor, füstölő, fazekasműhely, lókikötők, ülőfák, szárítók, aszalók 
működnek. A faluszéli karámokban és a szárnyékok védelmében őshonos állatainkat 
tartjuk. Lovak, szürkemarhák, bivalyok, rackák, mangalicák és pásztorkutyák élnek itt 
ridegtartásban. A falu határában kapott helyet a biohistóriás kert, ahol az őshonos gyü-
mölcsös és szőlős mellett egykori szántóföldi gabonaféléket - alakort, kölest, tönkölyt 
is - termesztünk. A falu magasabb pontjáról, a látófa tetejéről messze fürkészhető az 
ősi bodrogközi táj - Tokaj, Helmec, Imreg, a Zemplén hegyei, a Tisza és a Bodrog ősmo-
csaras ártere-, ahol először telepedtek le az Árpád fejedelem vezette honfoglalók.

A Kisrozvágy határában 15 hektáron felépített régészeti parkban – Rozvad vezér szál-
láshelyén és a környező Berzseny faluban – a látogató megismerheti, hogyan élhettek 
honfoglaló eleink a IX-X. században. Az élő múzeumban az ősi magyar kultúra tárgyai, 
mesterségei, életmódja éppúgy megelevenedik, ahogyan az államalapítás és az azt kö-
vető évszázadok változó kultúrája.
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NÉPI ÉPÍTÉSZET - LAKÓHÁZAK

A háromhelyiséges, szoba-konyha-kamra, szoba-pitvar/kéményalja-kamra, szoba-konyha-szoba beosztá-
sú. Ezeket más néven soros alaprajzú házaknak is hívták. Olyan lakóháztípus, amelyben a helyiségek sorosan 
– sorban egymás mögött, egyenes vonalban, egy tengelyre fűzve épülnek. Az ilyen házakat legfeljebb folyosó 
egészíti ki. Az egyes helyiségek egymásból vagy külön-külön az udvarról, folyosóról közelíthetők meg. Hazánk 
paraszti lakóházainak nagyobb része e típusba tartozik. A 14–15. sz. óta általános az a szoba-konyha (pitvar-
kéményalja)-szoba vagy kamra beosztás, ami kamrával, istállóval, esetleg színnel bővülhetett.

Az örökséget és a hagyományt gyakran összekeverjük. Meg kell tudnunk különböztetni az anyagiságában meg-
fogható örökséget a hagyomány eszmei-szellemi tartományától, még akkor is, ha szorosan összetartoznak. A 
hagyomány az örökség lelke. Nélküle az örökség pusztán tárgy vagy természeti jelenség.  A hagyomány az „ige” 
az értékesíthető anyagban, szakrális értéke van. A hagyomány egyúttal szellemi-technológiai készség, és elő-
deinktől maradt ránk. A fenntartó közösség számára soha nem maradiság, éretlen ragaszkodás a múlthoz, a 
meghaladotthoz, hanem az a belső képesség, amely biztosíték a túlélésre, a fejlődésre, a keretek között tartott 
újításra, és mégis a korlátlan szabadságra. A kereteket a föld, a falu, a létezés alapját jelentő munka, a mezőgaz-
dálkodás jelenti. A falut érő környezeti, vagy éppen az emberiség által okozott csapások mindenekelőtt a hagyo-
mányok elvesztésével jártak. A mai építészetben sokszor a töredékét láthatjuk meg annak a páratlan csodának, 
ami egykoron úgy tündökölt. 

Ebből következett az örökség ócskasággá nyilvánítása, az irányított lealázással, felejtéssel. Ezért a vidéki örök-
ségvédelem nem nélkülözheti a hagyományok felderítését és megőrzését, ha kell, újra tanulását. Ez ugyanolyan 
feltétel, mint a műemlékvédelemben a megelőző tudományos kutatás.

14 | Örökségünk

Petőfi Sándor utca 2. szám 52. hrsz.Tulipán utca 18. szám 88. hrsz.

Petőfi Sándor utca 12. szám 46. hrsz.

Kossuth Lajos utca 4. szám 4. hrsz.



TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

4

Kisrozvágy településképi arculatának vizs-
gálatakor három eltérő karakterű település-
részt határoztunk meg. A központi belterület 
a lakóterületet jelenti. A település külterü-
letén, elsősorban délkeleten, a községet el-
hagyva található a gazdasági létesítmények, 
melyek eltérő karakterrel rendelkeznek, és 
eltérő ajánlásokat kívánnak meg. A harmadik 
kategóriába a beépítésre nem szánt terüle-
tek kerültek.



KÖZPONTI BELTERÜLET
A központi belterület a lakott területet jelenti. Vegyes terü-
let több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- 
és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, 
szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, 
oktatási, egészségügyi, szociális épületek, valamint sport-
létesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően 
nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.

A települési sziluett az alföldi településekre jellemző tipikus 
képet mutatja. A horizontálisan elterülő földszintes beépí-
tésű települési felett koncentrált kis kiterjedésű vertikális 
mag jelenik meg a templomtoronnyal és néhány középület-
tel.

A településkép egységességét a hasonló karakterű épü-
letek többsége erősítheti. Az épületek formálásakor az 
anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezés-
ben, az arányos illeszkedést követték. Külön oda figyelés 
jellemzi az épületeket, hogy az utólagos hőszigetelésekor 
az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a 
nyílászáró csere is illeszkedő formában kerül kiválasztás-
ra a környezetéhez. Ugyanerre tetőfedések cseréjénél is a 
gondoskodás, harmonizálás eltalálása a cél.

A nagy – telkes közintézményeknél a szabadon álló épület 
elhelyezés a jellemző. Ez esetben az utcaképi megjelenés 
magastetővel párosul. A tető gerincvonala a kialakult be-
építéshez igazodik. Nem lehet egyértelműen állást foglalni 
az utcával párhuzamos, vagy merőleges tető kialakítása 
mellett. Megjelenése az utcaképhez igazodva, de nem hi-
valkodva alakítja, fejleszti a belső településképet.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembe-
vétele mellett szükséges a magasság és tetőhajlásszög megvá-
lasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti meg-
oldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell tö-
rekedni
- a hagyományos részletformák (pl. tornác) a modern épületeknél 
alkalmazhatók

A középületi szolgáltató funkciójú épületek esetén az utcával 
párhuzamos nyeregtető általában kedvezőbb beépítést tesz 
lehetővé. A településen a lakóépületek is változó épület elhe-
lyezést és telepítést igényelnek. Teljes egységet nem lehet 
elvárni. Gondolni kell még a fő (lakó) funkciót kiegészítő épü-
letek elhelyezésére is. Fontos, hogy ezek a településképbe 
nem jelennek meg közvetlenül, alapvetően a főépület mögé, 
annak szerves folytatásaként valósulnak meg. Ez egyben 
kedvező telekhasználatot is biztosít. A telek főépülete mel-
lett a kerítés az, mely látványában is utcakép formázó. Az 
utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit elemezni, 
formai szerkezeti megoldásait újragondolva szép, illeszkedő 
kerítést építeni. A teljesen tömör utcai kerítés a településre 
nem jellemző. A nyitottabb, részben átlátható kerítés áten-
gedi a tekintetet és a napfényt, látni hagyja a főépületet is.

A központi belterületet településkép szempontjából meg-
határozó területként javasolt kezelni.



GAZDASÁGI TERÜLET
A területek külterületen fekszenek a településtől jól elkülönülten.

A település gazdasági zónája alapvetően a településtő távol, leginkább a lakóterületektől délkeleti irányban helyezkednek el. Tekintettel arra, hogy az ipari területek többsége 
településképi szempontból jól látható, esetenként meghatározó helyen található, elengedhetetlen ezek településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük telepü-
lésképi koordinálása.

A gazdasági területek önálló belső településképi jellemzőkkel rendelkeznek. Elsősorban alacsony hajlású, nagy fesztávú ipari épületek találhatók itt, mely látványát a javított 
részek törik meg.

FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:

A rendeltetés határozza meg az épület tömegét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgazdasági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól. 
A lakó funkciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez szükséges épületek a lakó funkció mögött legyen kialakítva. Kerítések kialakítása során a tömör falszerű kerítés 
kiépítése nem javasolt.

Minden esetben törekendi kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának megválasztásáram tetőszerkezetének hajlásszögére. Önálló 
gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és beépí-
tésre nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a 
közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők, gazdasági erdők, 
egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános me-
zőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult 
tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és 
erősítésében.

Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identi-
tásának kialakulásában és erősítésében. A külterületnek valamivel több, mint tized részét foglalják el a gyep- legelő 
területek, mely területek egy része kiemelt jelentőségű tájvédelmi továbbá a különleges természet megőrzési te-
rülethez - mint láprétek, mocsárrétek, sárrétek, ligeterdők, kaszálórétek, - tartozik. A külterületi földek egy része, 
gyümölcsös, ill. szántó művelésű. Az erdőterületek mérete meghatározható.

A tájvédelmi területeket településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni.

A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI
KISROZVÁGY TELEPÜLÉSEN

Szántók: Kisrozvágy település külterületén a mezőgaz-
dasági jelleg az uralkodó. Az éghajlat a nem túl víz- és hő-
igényes kultúráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény 
a búza, a kukorica. Ma a külterület döntő részét, foglalják 
el a szántók, melyek részben közúton, részben dűlőuta-
kon jól megközelíthetők. A szántóterületek a határban 
összefüggő felületként jelennek meg, a táblák határain 
futó csatornák és utak menti fasorok csak helyenként 
tagolják a tájat. 

Rétek, legelők: A gyepes területek erősen megfogyat-
koztak az utóbbi száz évben. A nyílt társulások közül a 
homokpusztarétek jellemzőek. A mélyedésekben gyako-
riak a vízállásos, nedves rétek, mocsárrétek. A rétek és a 
legelőként hasznosított gyepterületek együttvéve a kül-
területnek kb. 2 %-át teszik ki. 

Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes 
nyár, enyves éger, magas kőris) ültetvények jellemzik. Az 
erdők a település 2 %-át borítják. 

Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi 
években az alacsony felvásárlási árak miatt csökkent. 
Az alma- és meggytermesztés jellemző a településre. A 
gyümölcsösök nagy része a külterületen található, körül-
belül a külterület 1 %-a. A zártkerti területeken korábban 
elsősorban a szőlőtermesztés volt jellemző, amit ma 
részben gyümölcsösként, részben szántóként hasznosí-
tott parcellák tarkítanak, de jelentős a parlagon hagyott 
területek aránya. 
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A külterület része a Bodrogköznek. Fő jellegzetességei a vizes élőhelyek. Az erdőirtá-
sokat, ármentesítéseket leginkább a lápok és az erdők sínylették meg. Az egykori erdők 
helyén jórészt szántók, ill. fajszegény ültetvények vannak, a lecsapolt lápok helyén pe-
dig szántók, nagy rétek, másodlagos mocsarak. A Bodrog és Tisza folyók közt elterülő 
természetföldrajzi kistáj, a Felső-Tisza-vidék középtáj része. A magyar–szlovák határ 
kettészeli, de földrajzilag délnyugaton Tokajtól északkeleten Nagykaposig nyúlik el. 
Teljes területe 945 km², ennek csaknem kétharmad része a határ magyar oldalán van. 
A szlovákiai oldalon is többségében magyarok lakják. A Bodrogköz a Kárpát-medence 
egyik legszárazabb területe. Csak rövid tenyészidejű növények termesztésére alkal-
mas, mert gyakoriak itt a késő tavaszi és a kora őszi fagyok.

A Bodrogköz néhány élőlénye:

Vörösgém Agárkosbor
Borzas füzike

Alacsony füzény

Haris

FürjHamvas rétihéja
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AJÁNLÁSOK: 
a településkép minőségi formálására vo-
natkozó ajánlások: építészeti útmutató

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, 
nem lehet egy mondatban válaszolni. Ne-
ves építészek és filozófusok a különféle 
megközelítések ellenére egyetértenek 
azonban abban, hogy a közhiedelemmel 
ellentétben a szépség nem szubjektív, 
nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül 
tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle 
lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a 
vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bi-
zonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik 
a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét sze-
retjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a 
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemu-
tatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb 
hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki 
gyakorlatlanul túlkénezi borát.

KÖZPONTI 
BELTERÜLET
TELEPÍTÉS

A településrészen oldalhatáron álló, me-
rőleges elhelyezkedésűek az utcafronthoz 
viszonyítva a családi házak. A kötelezően 
előírt és kialakult előkerti előírásoktól el-
térni nem javasolt. A családi házak oldal-
határon állnak, az épület mögött kialakít-
ható a növényzettel határolt védett kert.

5

Ajánlott a terepre való illesztéskor meg-
felelően telepített, terepre ültetett épü-
let alkalmazása.

TEREPALAKÍTÁS

Kisrozvágy lakóterületeinek terepvi-
szonyai alapvetően sík kialakításúak, a 
terepadottságok nem indokolják a te-
repalakítást, de ajánlott a terepre való 
illesztéskor megfelelően telepített, te-
repre ültetett épület alkalmazása.



MAGASSÁG

Az új épületnek finom illeszkedéssel kell 
beállnia a meglévő épületekhez. A legtöbb 
épület földszintes kialakítású, van néhány 
kivétel melyeknek tetőtere is beépített. 
Meglévő épület bővítésénél valamint új 
épületek kialakításánál az utcavonalon 
álló épületrészeknek igazodni kell a ha-
gyományos ereszmagassághoz. (3-4 mé-
ter) és gerincmagassághoz (6-8 méter). 
Amennyiben tetőtér beépítésre kerül sor 
vagy kerül betervezésre, ebben az eset-
ben az eresz- és gerincmagasság (0,5-1 
méterrel magasabb) elfogadható.

Nem elfogadható a meglévő épületek te-
tőtér beépítése, ha az a földszint fölé térd-
fal építésével vagy új tető kialakításával, 
utcafronti homlokzat megemelésével jár.

Javasolt az azonos magasságú épületek 
egyenletes utcaképének megalkotása. 
Az újonnan épülő épületeknek a meglé-
vő magassághoz kell alkalmazkodniuk az 
egységesség érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG

A tető hajlásszöge a hagyományos 30° és 45° fok közzé essen. Sem a több, sem a 
kevesebb nem kívánatos. A fő tömeghez nem kapcsolódó épületszárnyak, mint például 
egy hátsó kert felé néző terasz esetén megengedett a 35°-nál alacsonyabb hajlásszö-
gű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a 
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, vala-
mint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

Azonos tetőhajlásszögű épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség 
érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.

TETŐFORMA

A településrészen a családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél figyelem-
be kell venni a szomszéd lakóépületek tetőformáját.

A kialakult nyeregtetős vagy konty tetős házakból álló utcaképbe amennyiben új lakó-
ház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz 
hasonló tetőformájú épület.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde-
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.



TORNÁCOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos 
tornác. Erre számtalan példa látható Kisrozvágyon. A tonácok készülhetnek az épület 
anyagából vagy fából. Az arányos tornácos épületek erősítik a község identitását és ar-
culatát. E hagyományt az új családi ház vagy középületek esetében is megvalósíthatjuk. 
Újszerű átgondolással tovább vihetjük épületünkbe.
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SZÍNEK

A visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl 
változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. Általá-
nosságban felhasznált anyagok a vörös cserépfedés, világos színű homlokzatok, színes 
vagy szürke horganyzott acél bádogos szerkezetek, fehér műanyag vagy fa nyílászárók, 
illetve azok árnyékolókkal való ellátása.

Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhaszná-
lat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burko-
latok nem elfogadhatóak.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kivá-
lasztása során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színe-
ket  (pl. vörös cserépfedés) válasszuk.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)



AJTÓK, ABLAKOK

Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt 
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen mó-
don tesszük meg. A hagyományos nyiláskialakítás a jellemző: jellegzetes két szárnyú, 
két vagy három osztatú ablakok, általában utcafronton szimmetrikus kialakítással fa 
anyagból készülve. Árnyékolásként célszerű a zsalugáter vagy a redőny alkalmazása, 
melyek közül több példát is láthatóan a községben.

Új lakóépület építésénél célszerű a település családi házait körbejárni, és azokból öt-
leteket meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva a népi lakóházakkal tarkított 
településünket.

Fehér műanyag nyílászárók alkalmazása nem ajánlott, helyette fa vagy színfóliázott 
műanyag nyílászárókat építsünk be épületünkbe. A fém nyílászárókat kerüljük.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, RÉSZLETEK

Javasolt utcafronti kialakítás a kis szélességű oromfalas homlokzat. Az oromfal nem emelkedik a tető felé, 
a tető nyúlik ki fölötte és védi a falat. Az orom csonkakontyolása elfogadható. Amennyiben több oromfal is 
található vagy készül egy épületnél, akkor azok egységesen legyenek kialakítva. Az utcafronti homlokzat 
tagolását a lábazat, a födém szintjét jelölő párkány, az ablakok vagy az ormot keretező vakolatkeretek adják. 
A hagyományos utcai oromfalas homlokzatokon még megjelenik a tornác végénél az íves záródású bejárat 
nyílása, vagy egy szobaablakokkal azonos kialakítású ablak. 

A meglévő régi, hagyományt őrző épületeknél fontos, hogy azok homlokzati elemeinek felújítása során az 
eredeti állapotra törekedjünk.

Az épületek vakoltak. A vakolt homlokzati felületeken olykor előfordul csekély tagolás, melyek a homlokzat anyagából készültek. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületek-
nek kell a meghatározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek világosak és telítettlenek legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek tört fehérbe 
hajlása. Enyhe színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések során. Síkban tartott vakolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás. A vakolat 
felülete sima legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva és erős vakolattextúrák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a 
homlokzat vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször terméskőből készült, de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalma-
zása, melyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy hasított kő burkolatú legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér 
mészhomok téglát. 

A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkezetek látszó szerkezeti általában festett barna vagy zöld színűek. A rikító színezésű kék, sárga, 
piros nem elfogadható.

Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épületszerkezetek eltérő homlokzati 
burkolatot kaphatnak. pl.: kő vagy fa burkolatot. 

A beton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők az utcai homlokzaton, a hátsó homlokzato-
kon is csak kiegészítő termékként jelenjenek meg, kis mennyiségben alkalmazzuk őket.

A tetők kerámia cserepekkel fedettek. Meglévő épület bővítése és új épület esetében is kerámia tetőcserép fe-
dést alkalmazzunk, melynek színe a kerámia természetes színe legyen. Élnék színű színezett cserepek nem alkal-
mazhatóak. A cserép textúrája is fontos a tetőszövet szempontjából. Fémlemezfedések kizárólag kiegészítő épü-
letrészeken alkalmazható természetes szürke színben. A táblás fémlemez fedés alkalmazása nem elfogadható.
Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasznála-
ta, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a színvilága.



KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják a  
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és 
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek 
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változ-
tatni rajta.

A kerítés kapcsolatot teremt a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól. 
Térfalat képez, mely általában áttört, de kivételes esetben, amikor a magánterületün-
ket szeretnénk óvni, akkor a tömör is megengedett. A településen vannak olyan formák 
és anyaghasználatok, melyek rendszeresen visszatérnek.

A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor a kerítéshez és az épülethez illeszkedjünk. 
A kapu hangsúlyos legyen, de ne hivalkodó.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasz-
nálatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a 
házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.

RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak. 
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt 
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energia-
tudatos életmódnak - árnyékolnak!

Az épület harmonikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják.  A homlokzaton 
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör-
nyezetébe.
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KERTEK

A tájba illesztés során a hagyományos településkép megőr-
zése az elsődleges cél. Vegyük figyelembe a ház homlokzat 
kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az előkertbe cser-
jét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a növé-
nyekkel, hogy az épületünk jobban érvényesüljön. A meglévő 
fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások során foko-
zottan ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a növényzettel 
a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a növelését 
éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük.

A természettel való közvetlen kapcsolatot a kertünk teremti meg. Változása gyors, hiszen évszakról-évszakra 
váltrozik, megújul. A változatosan kialakított növényvilág alkalmazásával az élőlények számára új élettereket biz-
tosítunk. Kisrozvágyra a rendszeresen gondozott kertek, porták a jellemzőek. A hátsó kert nem csak a kikapcsoló-
dást, pihenést szolgálja, hanem gyümölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük.

A kert az épített környezet része. Ha harmonikusan van kialakítva, egységet alkot, szépségével kapcsolódik a la-
kóépülettel, akkor élhetővé tesszük saját környezetünket, ezzel közvetlen életterünk a szabadtérre kiterjesztett 
közege illeszkedő lesz nemcsak a településkép szépségének növelésére, de saját komfortérzetünknek is jót tesz. 
Elsődleges szempont, hogy a kertünk kialakítása az épület stílusához amennyire csak lehetséges illeszkedjen, 
alkalmazzunk kertépítészeti megoldásokat.
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A kert nem csak védelmi szerepet tölt be, 
hanem díszítő szándéka is legalább oly-
annyira fontos. Gondozott, szép kertünk-
ben nem csak magunk gyönyörködhetünk, 
hanem az éppen arra tévedők számára 
is jó benyomást kelthetünk, továbbá a 
település arculatához pozitívan járulunk 
hozzá. A növények telepítésekor érdemes 
olyan fajokat kiválasztani, amelyek nem 
csak virágjukkal, hanem a levelükkel is dí-
szítenek, így csaknem minden évszakban  
színesítik udvarunkat.

Célszerű a kertben lévő melléképületek 
anyaghasználatánál a főépületen fel-
használt anyagok alkalmazása. A nyí-
lászáró szerkezetek színezésével a per-
golák, növényrácsok, gépkocsibeállók, 
favázas szerkezetek, kutak harmonizál-
janak. Amennyiben fémvázas szerkezetű 
épületünk van, javasolt a növénnyel való 
körbefuttatása. A hulladéktároló helyét 
az épülethomlokzat vonalában alakítsuk, 
melyet növényekkel takarjunk. Kertünk-
ben helyezzünk el kerti padot, ahonnan 
saját házunkban, környezetünkben gyö-
nyörködhetünk. A helyi hagyományokhoz 
illeszkedve az előkertben a kiskertet ke-
retező, alacsony fa léckerítés alkalmazása 
javasolt, mely illeszkedjen az utcai kerítés-
hez és családi házunkhoz.

Lehetőség szerint könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A kevésbé használt részeken téglából is kialakíthatjuk 
a járófelületet. A szegélyek a járólapunkkal harmonizálva készítsük el.

A kert különböző részeit magasabb növényfajokkal válasszuk el. Az előkertbe alacsony, legfeljebb 1,20 m magas lágyszárú növé-
nyek, cserjék alkalmazása javasolt.  Sövény kialakításnál az 1,50 m magasságot ne érje el, lehetőleg télen-nyáron levelekkel borító 
fajokat alkalmazzunk. Az előkertben a színvilág és a forma szempontok figyelembevétele nélkül szinte bármilyen növény alkalmaz-
ható, kezdve a színes virágú évelőkön át az egynyári virágokon keresztül minden. Ügyeljünk az egyidőben virágzó fajok színhar-
móniájára. A fák alkalmazása során a laza ágállásúakat javasoljuk közepes növésű fajokkal. A sötét és tömör lombhullatókat csak 
mértékkel telepítsünk.

Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település karakterét. Lehetőség szerint a helyi természeti adottsá-
gokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. Figyeljünk oda, hogy a telepített növényeink jól 
érzik-e magukat a környezetükben.

A lakott terület jellegzetes virágzó növényei: a bokorrózsa (Rosa sp.), orgona (Syringa sp.), kerti árvácska (Viola tricolor var. hortensis). 
A kertekben a szőlő mellett elsősorban gyümölcsfák ültetendők (elsősorban dió, szilva, alma, körte). Mértékkel ültessünk tuját és 
egyéb tűlevelű örökzöldeket, egyébként sem jellemző településünkön.



UTCÁK

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. Látványos előrelépést jelent a közterületek karbantartása, 
megfelelő fenntartása, nem használt közterületi elemek elbontása, sérült elemek helyreállítása. A nyomvonalas elemek felfűzik a települést alkotó darabkáit, ezért fontos az 
egységes kialakítás elérése. A községen áthaladók leginkább ezeken a vonalakon haladva alakítják ki a településről alkotott véleményüket. Kiemelkedő figyelmet kell biztosítani 
az infrastruktúra elemeinek kiépítésére, a nyomvonalvezetés megválasztására, a felszín feletti és az alatti elemek tájba illesztésére.

Fasor telepítésekor ügyelni kell arra, hogy megfelelő távolságra helyezzük el őket. Fontos ismerni a végleges méretük elérésének adatait. A fajok kiválasztásánál ügyeljünk arra, 
hogy azok ne nőjenek bele a felsővezetékekbe, ne akadályozzák a biztonságos közlekedést. A jó fa kiválasztásánál később elkerülhető a megcsonkolt fák látványa. Fontos, hogy a 
felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Különösen szabá-
lyos lesz a kép akkor, ha a fajon belül is annak egy fajtájával történik a fasor telepítés. A tömött, egyöntetű koronák sora (pl. vadgesztenye) igen ünnepélyes, tekintélyt parancsoló. 
Utcafásítás céljából a természeteshez közel álló, kúpos vagy tojás formák a legkedvezőbbek a fajtákból.
Ne alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb.).

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek java-
soltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések 
lábazataihoz.
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Az utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek között, melyeket a falubeliek gyakran alakítják, gondozzák saját belátásuk szerint. Egyéni megoldások 
során ügyeljünk arra, hogy azok illeszkedjenek, egységet alkossanak a már meglévő előkertekkel és a szomszédok utcakertjével. Kerüljük a szemmagasságban takaró növények 
alkalmazását, legfőképpen a kereszteződésekben, utóbbinál a gépkocsiban ülők szabadkilátást se akadályozzuk növényekkel. Telepítsünk max. 50-80 cm magasságokig növő 
cserjéket.

Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. A csapadék hasznosítása megnöveli a szép környezet kialakítását és fenntartható-
ságát, csak azért is mivel a víz a kellemes közérzet biztosításának egyik alap köve, és környezetünk egyik leglátványosabb eleme is. A belterület fontos településképi elemei a nyílt 
árkok. Az újonnan kialakulandó részeknél célszerű, hogy azok képesek legyenek a lehulló csapadékot megtartani esőkertek segítségével, továbbá esztétikus látványt nyújtsanak. 
Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hidak a település karakteres elemei. Egységes kialakításuk fontos.

Javasolt több növény alkalmazása a közterületen, majd azok folyamatos gondozása.



Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során vegyük figyelembe térigényüket.  A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondoskod-
junk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőkutak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.

KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK

A település azon találkozási pontjai ahol a 
természethez kapcsolódva, szabadban él-
hetjük meg a helyi közösséghez való hova-
tartozásunkat, a közösségi szabadterek. 
Megjelenésük fokozottan fontos, mivel 
ezeken a helyeken hosszabban tartózko-
dunk, ezért ezek a teresedések tervezését 
szakemberek végzik. A nem megfelelő-
en kialakított tér használata a környezet 
gyors romlásához vezet. Egy-egy tér ki-
alakításánál fontos felmérni a használók 
várható szokásait, számukat, a használni 
kívánt időszakot és jellegét. A tevékeny-
ségekhez és a közlekedéshez megfelelő 
számú és minőségű tereket szükséges 
biztosítani.  A növényfajok megválasztása 
és ültetése során azok térigényét is figye-
lembe kell venni, számolva növekedésük-
kel, egymásra árnyékolásukkal.

A községben nem található kiemelkedő 
közpark, viszont gondozott, szép közte-
metővel rendelkezik az ukrán határ mel-
lett. A református templom előtt látható 
egy kisebb park a világháborús emlékmű-
vel. Az ócoda előtt pedig igényes játszótér 
várja a gyerekeket.
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AJÁNLÁSOK:
GAZDASÁGI TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Ipari, gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a lakosság alapfokú ellátása céljából végezzünk.

A tevékenység fajtája a szomszédok zavarását ne okozza, a lakóterületi együttélés normáinak betartására legyen alkalmas. Nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra a zajos, 
bűzös, jelentős ügyfélforgalommal járó stb. problémás tevékenység, ezek megvalósítására erre a célra a közigazgatási területen kijelölt egyéb övezeteiben van lehetőség.

Ipari, gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, alacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a település 
barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát. 

Tapasztalt tervezőt vegyünk igénybe az elképzelésünk megvalósítására, aki a gazdasági létesítmények, ipari területek vonatkozásában megfelelő referenciával rendelkezik.

Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés.
Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. Az 
előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának egyszerű építészeti 
gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos szerep jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti 
kerítés, a porta, valamint a személy- és ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyez-
kedése és kialakítása.

A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teszi telephelyünket.

Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek eseté-
ben az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális épületrész teljesen takarhatja az egysze-
rűbb karakterű épületszárnyat.

Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb. alkalma-
zása.
A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a 
telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben az épület, épületrész takarására.

Kisrozvágy település gazdasági területein és tanyáin elsősor-
ban nyeregtetős tetőforma alkalmazása a jó megoldás, mely a 
funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartal-
mazhat. A tornácosan kialakított épülettel a hagyomány is to-
vább vihető. A túlságosan tördelt vagy manzárdtetős tetőforma 
azonban nem illeszkedik a tájképbe.

A külterületeken, a telken található gazdasági, szociális és la-
kóépületek összevonása nem javasolható, ha azt a technológia 
nem indokolja. Pavilonos elrendezés javasolt. A major, a tanya-
lakó funkciójú épületei a hagyomány szerinti formákat, színvi-
lágot követve illeszkedik a külterületi tájba. A külterületeken 
kiemelkedően fontos a szélvédelem, ezért a külterületi épüle-
teket védendő sok fa telepítése szükséges, a kevés fa nem tudja 
ezt a szerepet betölteni.



AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített) telepítési koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, 
egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, a területen jellemző természetes anyagú fedési móddal. 
Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg faanyagú megoldások a kedvezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel. 

Meg kell ismerni és be kell tartani a védett területekre vonatkozó kezelési tervét, arculati ajánlásait. 
Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére, a növény-, és állatvilág indokolt védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerülésére.
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Kisrozvágy település jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántóterületként, gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások 
érvényesek: 
- A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik, melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az 
ország területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, 
a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződéséhez vezethet. 
- Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag 
tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák meg. A talajerózió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények alapján elmondható, 
hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez. 
- A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó hagyományos művelési módok, gazdálkodási formák részesítendők 
előnyben. A mezőgazdasági szennyező források mennyiségét csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek megóvásához. 
- A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni. 



Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására kell törekedni. 
Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését. 
A település külterületén, valamint a belterület határán a deflációra hajlamos homoktalajok megkötésére védőfásítás telepítése javasolt őshonos fafajok alkalmazásával, melyek 
jól bírják a szélsőséges időjárási viszonyokat (nyár, nyírfafajok, fűz félék, kocsányos tölgyek). A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszüntetéséhez 
elsődleges a parlagon hagyott, kopár területek felszámolása és a művelésbe való bevonásuk. 

Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző fajok, bálványfa kiszorítják a természetes vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok fennmara-
dását, ezért terjedésüket minél előbb meg kell állítani, állományaikat vissza kell szorítani a rendelkezésre álló eszközökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.). 

Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a felhagyott állattartó telepek felújítása és üzembe helyezése.
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épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Ahhoz, hogy tudjuk kik vagyunk és hova tartunk az életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és hagyományaink tisztelete, ápolása. Ezt a gondolatot az élet minden terü-
letén alkalmazhatjuk, így az építészetben is. Lehetőségeinkhez képest törekedjünk arra, hogy a hagyományos építészeti elemeket, motívumokat megőrizzük, és tovább örökítsük 
az elkövetkezendő nemzedék számára.



Javaslatok:

- Tetősíkban tökéletesen illeszkedő napelemek, színben, felületben is a lehető legkevésbé feltűnő megoldás.
- Jó megoldás lehet, a főépület megjelenést eredeti, tiszta mivoltában meghagyva, a napelemek az épület mögötti melléképületen kerüljenek elhelyezésre.
- A parabola antenna a lehető legeldugottabb helyen kerüljön elhelyezésre, például a kémény mögött kevésbé látható.
- A kémények épp úgy az épülethez tartoznak, mint a többi szerkezet, ne feledkezzünk hát el annak megtervezéséről! Figyeljük meg a környék kéményépítési hagyomá-
nyait, ne használjunk tájidegen elemeket. 
- A klíma kültéri egységet rejtett kialakítással, vagy a főépület mögött javasoljuk elhelyezni.
- Az épületek felújítása során komplex felújításra törekedjünk, tehát a homlokzat burkolással egy időben javasolt a nyílászáró csere és a tetőhéjazat cseréje is. 
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Ezt az épületet tulajdonosa jól karban tartja. Világos homlokzata sötét lábazattal köetendő példa. Az épület hátsó traktusában fa oszlopos tornác, meéy jól alkalmazkodik az 
alapvetően hagyományos háromosztatú népi lakóházhoz. A kertet is gondozzák, ápolják. A hátsó melléképületen is látható az igényesség.

A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett részletek gazdagítják épületeinket. Egy-egy jól megválasztott anyag vagy burkolat ötletes felhasználása, egy eresz, vagy 
tetőcsatlakozás, párkány részlet jó minőségben elkészítve díszítőelemként is felfogható. Az apró részletek határozzák meg egy épület végső karakterét, ezért figyeljünk oda a 
kivitelezés során mit és hogyan akarunk megmutatni egyedi elképzelésinkből a világ számára.



KITEKINTÉS – NÉHÁNY JÓ PÉLDA HELYBEN ALKALMAZHATÓ
SAJÁTOS ÉPÜLETRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRE
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak. A településen  bizonyos 
részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel felruházott lakóépületek elhelyezésre.

Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos 
magasság, formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern külsővel ruházzák fel épületünket.

Jelen épületeken alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern, letisztult építészetet kedvelők 
számára.
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Napjainkban sok szó és politikai nyilatkozat hangzik el a falu, a vidék gazdasági, társadalmi felemelésének szükségességéről. Szándék és ígéretek vannak a gazdasági támogatás-
ra, a biztonságos élet megteremtésére, a hagyományok megbecsülésére. A falu problémái e területeken égetően sürgős beavatkozásokat követelnek. Így remény van arra – ha 
ez a remény egyelőre nélkülözi is a megvalósítás biztosítékait – de remény van arra, hogy a falu visszanyeri évezredes küldetését, ami a föld megtartása és megművelése; a falu 
visszaveszi nemzetmegtartó képességét, ami az ország számára népesedési és szellemi aranytartalék; és a falu újrateremti hagyományait, ami egészséges közösségeket jelent 
a hit, az önérzet és az összetartozás érzésének újraépítésével. Ha a reményt valami isteni lélekerősítéssel határozott céllá lehet erősíteni, akkor a fejlődés a vidék természetes 
gazdálkodásának újraépítésével kezdődik. Majd a sorvadó falvak újranépesítésével folytatódik, s nem utolsó sorban a közösségek, a falulakosság szellemi, szakrális, kulturális 
egyesítésével válhat teljessé.

Javasoljuk a felújítások terén a helyi elit irányításával az épületek puszta karbantartása egy olyan szociális program lehetne, amely néhol már elindult (például Terény erre ragyogó 
példa, vagy a Tolna megyei Závod). Egy-egy helyi vezető, építész, értelmiségi a falufejlesztést arra építi fel, hogy „dolgozzunk a házon”. Ez régen természetes volt, de most újra 
fel kell hívni rá az emberek figyelmét. Ha nincsen más munka, a házakon és a házak körül mindig akad tennivaló.
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sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, kül-
lemének is. Az utcaképet nagymértékben meghatározza a hirdetőtáblák, reklámfelüle-
tek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja elsősorban a figyelemfelkeltés, 
ezért sokszor élénk színekkel vagy túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével próbál-
ják ezt elérni. Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve 
is megtehetjük. 

A reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy az alkalmazkodjon az épület 
jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez. A település egyéb területein csak a sza-
bályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő 
anyaghasználat. Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arcula-
tának pozitív megjelenését segítik. Az egyedien kialakított, fafaragott oszlopokon álló 
hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet. 

Az épület homlokzatán elhelyezett reklámfelületek, hirdetőtáblák, cégérek harmonizál-
janak az épülettel, színben válasszunk semleges árnyalatokat, földszíneket.

Az igényes, rendezett utcaképhez hozzátartozik az is, hogy hogyan jelennek meg a kü-
lönböző feliratok, jelzések az épületek homlokzatán. A feliratok megtervezésekor töre-
kedjünk a homlokzat színével harmonizáló betűszín választásra. A felirat stílusa, betű-
típusa, sajátos kialakítása figyelemfelkeltő, magára vonzza a tekintetet. 

Az egyedi készítésű utcanév táblák szintén emelik az adott utca képét. Nem javasoljuk 
a rikító, színben, anyagában és formájában nem odaillő táblák használatát. Ajánlott a 
természetes alapanyagokból készült, az épület homlokzatával harmonizáló táblák ki-
helyezése.

Pozitív példák, egyedi ötlet alapján megvalósított utcanév táblák, házszámok, melyek 
feldobják az épület homlokzatát.
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